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INICIATIVES

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ I
ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
mesa.
DS núm. 1 (11 de juliol del 1995), pàg. 2-3.

Elecció de president de la comissió.
DS núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 26-29.

Elecció de secretari de la comissió.
DS núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 29-32.

PREGUNTES

RGE núm. 2510/96, relativa a la compra o lloguer d’un
hotel a Menorca i un a Eivissa per destinar-los a hotels-
escola.
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 66-68.

RGE núm. 2511/96, relativa a legalització d’establiments
d’allotjaments turístics i d’oferta complementària fora
d’ordenació per l’ajuntament de Formentera.
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 68-71.

RGE núm. 4789/96, relativa a implantació del tot inclòs en
els hotels.
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 71-75.

RGE núm. 4799/96, relativa a campanya publicitària a les
televisions espanyoles per captar mercat turístic espanyol.
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 75-78.

RGE núm. 564/97, relativa a expedició de carnets de guia
intèrpret de turisme.
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 126-128.

RGE núm. 565/97, relativa a catàleg de lloc d’interès
històric, etnològic, ecològic i geogràfic de la Conselleria de
Turisme.
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 128-130.

RGE núm. 566/97, relativa a presència de guies turístics
habilitats a les visites colAlectives.
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 130-131.

RGE núm. 2100/97, relativa a criteris de selecció de jubilats
per al programa de vacances per a la tercera edat.
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2101/97, relativa a programa de vacances per a
la tercera edat.
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2102/97, relativa a tipus d’establiments hotelers
que s’empraran per dur a terme el programa de vacances
per a la tercera edat.
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2103/97, relativa a persones amb minusvalideses
aptes per al programa de vacances per a la tercera edat.
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2104/97, relativa a quantitat que haurà
d’aportar cada beneficiari pel programa de vacances per a
la tercera edat.
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2288/97, relativa a declaracions del conseller
sobre l’oferta turística ilAlegal legalitzable.
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 131-133.

RGE núm. 2289/97, relativa a places hoteleres obsoletes.
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 133-135.

RGE núm. 2290/97, relativa a destí dels establiments amb
places hoteleres obsoletes.
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 133-135.

RGE núm. 4918/97, relativa a infraccions i expedients sobre
ocupació d’establiments turístics.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 142-144.

RGE núm. 4919/97, relativa a infraccions i expedients sobre
venda de places de l’establiment.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 144-146.

RGE núm. 4920/97, relativa a cost de la campanya
publicitària Vacances per a la gent gran.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 146-147.

RGE núm. 4921/97, relativa a campanya publicitària
Vacances per a la gent gran.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 147-148.

RGE núm. 5474/97, relativa a control del compliment de la
normativa turística.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 148-150.

RGE núm. 5475/97, relativa a efectes i possibilitats de la
Llei de ports.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 148-150.

RGE núm. 5476/97, relativa a la Llei de ports.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 148-150.

RGE núm. 679/98, relativa a places d’allotjament turístic.
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 171-177.

RGE núm. 1187/98, relativa a decret pel qual s’aproven les
mesures transitòries relatives al procediment d’expedició
d’autoritzacions prèvies i d’obertura de construccions,
obres i instalAlacions d’empreses i activitats turístiques.
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 177-180.
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RGE núm. 1668/98, relativa a fira turística ITB.
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 181-185.

RGE núm. 1724/98, relativa a bars i restaurants al port de
Ciutadella.
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 170-171.

RGE núm. 2338/98, relativa a venda de més places
turístiques a la temporada del 1998.
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 185-186.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1555/96, relativa a modificació del decret de la
Conselleria de Turisme 62/1995, pel qual es regula la
prestació de serveis turístics en el medi rural de les Illes
Balears.
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 78-85.

RGE núm. 4519/96, relativa a modificació de la composició
del Consell Assessor Balear de Turisme.
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 85-88.

RGE núm. 707/97, relativa a promoció turística de les Illes
Balears.
DS núm. 5 (5 de març del 1997), pàg. 104-110.

RGE núm. 1919/97, relativa a campanya informativa per
als turistes sobre vendes o ofertes irregulars.
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 116-120.

RGE núm. 2292/97, relativa a implantació de sistemes de
connexió informàtica de totes les oficines d’informació
turística de les Illes Balears.
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 135-139.

RGE núm. 642/98, relativa a campanya per a la captació de
turisme d’hivern.
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 186-190.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de
Turisme sobre el programa que pensa dur a terme durant
la present legislatura.
DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 6-21.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre les accions de Govern que pensa dur a terme.
DS núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 32-61.

RGE núm. 7119/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el document d’intencions firmat amb els responsables
de turisme de les comunitats de València i de Múrcia.
DS núm. 5 (5 de març del 1997), pàg. 94-104.

RGE núm. 5852/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el Pla de desestacionalització.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 150-167.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BALANZAT I TORRES, JOSEP RAMON (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1555/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears, DS núm. 4 (23
d’octubre del 1996), pàg. 80-81.

RGE núm. 4519/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la composició del Consell
Assessor Balear de Turisme, DS núm. 4 (23 d’octubre del
1996), pàg. 86.

RGE núm. 707/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística de les Illes Balears, DS núm. 5 (5
de març del 1997), pàg. 105-106.

RGE núm. 1919/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya informativa per als turistes sobre vendes o
ofertes irregulars, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 117.

RGE núm. 2292/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació de sistemes de connexió informàtica de
totes les oficines d’informació turística de les Illes Balears, DS
núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 136.

RGE núm. 642/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per a la captació de turisme d’hivern, DS
núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 187.

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 10-
11.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre les accions de Govern que pensa dur a terme, DS núm. 3
(25 de setembre del 1996), pàg. 42.

RGE núm. 7119/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el document d’intencions firmat amb els responsables de
turisme de les comunitats de València i de Múrcia, DS núm. 5
(5 de març del 1997), pàg. 96.

GARCÍA I QUEROL, CARME (Grup Parlamentari

Preguntes
RGE núm. 4789/96, relativa a implantació del tot inclòs en

els hotels, DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 71 i 73-74.
RGE núm. 4799/96, relativa a campanya publicitària a les

televisions espanyoles per captar mercat turístic espanyol, DS
núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 75-77.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1919/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a campanya informativa per als turistes sobre vendes o
ofertes irregulars, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 116-
117 i 119.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Preguntes
RGE núm. 1724/98, relativa a bars i restaurants al port de

Ciutadella, DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 170-171.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme

sobre les accions de Govern que pensa dur a terme, DS núm. 3
(25 de setembre del 1996), pàg. 60.

RGE núm. 5852/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el Pla de desestacionalització, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1997), pàg. 166-167.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
mesa.
DS núm. 1 (11 de juliol del 1995), pàg. 2.

Preguntes
RGE núm. 2510/96, relativa a la compra o lloguer d’un

hotel a Menorca i un a Eivissa per destinar-los a hotels-escola,
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 66 i 68.

RGE núm. 2511/96, relativa a legalització d’establiments
d’allotjaments turístics i d’oferta complementària fora
d’ordenació per l’ajuntament de Formentera, DS núm. 4 (23
d’octubre del 1996), pàg. 68-70.

RGE núm. 2100/97, relativa a criteris de selecció de jubilats
per al programa de vacances per a la tercera edat, DS núm. 6
(30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2101/97, relativa a programa de vacances per a
la tercera edat, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2102/97, relativa a tipus d’establiments hotelers
que s’empraran per dur a terme el programa de vacances per a
la tercera edat, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2103/97, relativa a persones amb minusvalideses
aptes per al programa de vacances per a la tercera edat, DS
núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2104/97, relativa a quantitat que haurà d’aportar
cada beneficiari pel programa de vacances per a la tercera edat,
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

RGE núm. 2288/97, relativa a declaracions del conseller
sobre l’oferta turística ilAlegal legalitzable, DS núm. 7 (4 de
juny del 1997), pàg. 131-132.

RGE núm. 2289/97, relativa a places hoteleres obsoletes,
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 133-134.

RGE núm. 2290/97, relativa a destí dels establiments amb
places hoteleres obsoletes, DS núm. 7 (4 de juny del 1997),
pàg. 133-134.

RGE núm. 4918/97, relativa a infraccions i expedients sobre
ocupació d’establiments turístics, DS núm. 8 (27 de novembre
del 1997), pàg. 142-143.

RGE núm. 4919/97, relativa a infraccions i expedients sobre
venda de places de l’establiment, DS núm. 8 (27 de novembre
del 1997), pàg. 144-145.

RGE núm. 4920/97, relativa a cost de la campanya
publicitària Vacances per a la gent gran, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1997), pàg. 146.

RGE núm. 4921/97, relativa a campanya publicitària
Vacances per a la gent gran, DS núm. 8 (27 de novembre del
1997), pàg. 147-148.

RGE núm. 5474/97, relativa a control del compliment de la
normativa turística, DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg.
149-150.

RGE núm. 5475/97, relativa a efectes i possibilitats de la
Llei de ports, DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 149-
150.

RGE núm. 5476/97, relativa a la Llei de ports, DS núm. 8
(27 de novembre del 1997), pàg. 149-150.

RGE núm. 1668/98, relativa a fira turística ITB, DS núm.
9 (13 de maig del 1998), pàg. 181-184.

RGE núm. 2338/98, relativa a venda de més places
turístiques a la temporada del 1998, DS núm. 9 (13 de maig del
1998), pàg. 185-186.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1555/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears, DS núm. 4 (23
d’octubre del 1996), pàg. 81-82.

RGE núm. 4519/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la composició del Consell
Assessor Balear de Turisme, DS núm. 4 (23 d’octubre del
1996), pàg. 87.

RGE núm. 707/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística de les Illes Balears, DS núm. 5 (5
de març del 1997), pàg. 104-105 i 108-109.

RGE núm. 2292/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació de sistemes de connexió informàtica de
totes les oficines d’informació turística de les Illes Balears, DS
núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 135-139.

RGE núm. 642/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per a la captació de turisme d’hivern, DS
núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 186 i 189-190.

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 17-
18 i 20.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre les accions de Govern que pensa dur a terme, DS núm. 3
(25 de setembre del 1996), pàg. 53-56 i 58-59.
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RGE núm. 5852/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el Pla de desestacionalització, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1997), pàg. 160-162 i 164-165.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Qüestions d’ordre
En relació amb l’elecció de president de la comissió, DS

núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 26.

MORRO I MARCÉ, MATEU (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 13-
14 i 16.

ORFILA I PONS, RAMON (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1555/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears, DS núm. 4 (23
d’octubre del 1996), pàg. 78-80 i 83-84.

RGE núm. 4519/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la composició del Consell
Assessor Balear de Turisme, DS núm. 4 (23 d’octubre del
1996), pàg. 85-86 i 88.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
mesa.
DS núm. 1 (11 de juliol del 1995), pàg. 2-3.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1555/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears, DS núm. 4 (23
d’octubre del 1996), pàg. 82-85.

RGE núm. 4519/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la composició del Consell
Assessor Balear de Turisme, DS núm. 4 (23 d’octubre del
1996), pàg. 87-89.

RGE núm. 707/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística de les Illes Balears, DS núm. 5 (5
de març del 1997), pàg. 107-110.

RGE núm. 1919/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya informativa per als turistes sobre vendes o
ofertes irregulars, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 118-
120.

RGE núm. 2292/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació de sistemes de connexió informàtica de
totes les oficines d’informació turística de les Illes Balears, DS
núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 137-138.

RGE núm. 642/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per a la captació de turisme d’hivern, DS
núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 188-189.

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 21.

RGE núm. 7119/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el document d’intencions firmat amb els responsables de
turisme de les comunitats de València i de Múrcia, DS núm. 5
(5 de març del 1997), pàg. 103-104.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 7119/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme

sobre el document d’intencions firmat amb els responsables de
turisme de les comunitats de València i de Múrcia, DS núm. 5
(5 de març del 1997), pàg. 100-103.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Elecció de president de la comissió.
DS núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 26.

Elecció de secretari de la comissió.
DS núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 29.

SANSÓ I SERVERA, ANTONI (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM) 

Preguntes
RGE núm. 679/98, relativa a places d’allotjament turístic,

DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 171-177.
RGE núm. 1187/98, relativa a decret pel qual s’aproven les

mesures transitòries relatives al procediment d’expedició
d’autoritzacions prèvies i d’obertura de construccions, obres i
instalAlacions d’empreses i activitats turístiques, DS núm. 9 (13
de maig del 1998), pàg. 177-180.

Proposicions no de llei
RGE núm. 707/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a promoció turística de les Illes Balears, DS núm. 5 (5
de març del 1997), pàg. 106-107.

RGE núm. 1919/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya informativa per als turistes sobre vendes o
ofertes irregulars, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 117-
118.

RGE núm. 2292/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació de sistemes de connexió informàtica de
totes les oficines d’informació turística de les Illes Balears, DS
núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 136.
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RGE núm. 642/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per a la captació de turisme d’hivern, DS
núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 188.

Compareixences
RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme

sobre les accions de Govern que pensa dur a terme, DS núm. 3
(25 de setembre del 1996), pàg. 47-49 i 52.

RGE núm. 7119/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el document d’intencions firmat amb els responsables de
turisme de les comunitats de València i de Múrcia, DS núm. 5
(5 de març del 1997), pàg. 99.

RGE núm. 5852/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el Pla de desestacionalització, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1997), pàg. 157-158.

THOMÀS I ANDREU, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida de les Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1555/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears, DS núm. 4 (23
d’octubre del 1996), pàg. 81.

RGE núm. 4519/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la composició del Consell
Assessor Balear de Turisme, DS núm. 4 (23 d’octubre del
1996), pàg. 86.

RGE núm. 707/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística de les Illes Balears, DS núm. 5 (5
de març del 1997), pàg. 106.

RGE núm. 1919/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya informativa per als turistes sobre vendes o
ofertes irregulars, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 117.

RGE núm. 2292/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació de sistemes de connexió informàtica de
totes les oficines d’informació turística de les Illes Balears, DS
núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 136.

RGE núm. 642/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per a la captació de turisme d’hivern, DS
núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 188.

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 11-
12.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre les accions de Govern que pensa dur a terme, DS núm. 3
(25 de setembre del 1996), pàg. 44-45.

RGE núm. 7119/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el document d’intencions firmat amb els responsables de
turisme de les comunitats de València i de Múrcia, DS núm. 5
(5 de març del 1997), pàg. 97.

RGE núm. 5852/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre el Pla de desestacionalització, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1997), pàg. 154-157.

TRIAY I LLOPIS, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 564/97, relativa a expedició de carnets de guia

intèrpret de turisme, DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 126-
127.

RGE núm. 565/97, relativa a catàleg de lloc d’interès
històric, etnològic, ecològic i geogràfic de la Conselleria de
Turisme, DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 128-129.

RGE núm. 566/97, relativa a presència de guies turístics
habilitats a les visites colAlectives, DS núm. 7 (4 de juny del
1997), pàg. 130.

 
MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL, MIQUEL RAMIS I SOCIAS

Preguntes
RGE núm. 1724/98, relativa a bars i restaurants al port de

Ciutadella, DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 170-171.

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER I
RIUTORT

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, sobre el programa que pensa

dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2 (4
d’octubre del 1995), pàg. 6-21.

CONSELLER DE TURISME, JOSÉ MARIA GONZÁLEZ
I ORTEA

Preguntes
RGE núm. 2510/96, relativa a la compra o lloguer d’un

hotel a Menorca i un a Eivissa per destinar-los a hotels-escola,
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 67-68.

RGE núm. 2511/96, relativa a legalització d’establiments
d’allotjaments turístics i d’oferta complementària fora
d’ordenació per l’ajuntament de Formentera, DS núm. 4 (23
d’octubre del 1996), pàg. 69-71.

RGE núm. 4789/96, relativa a implantació del tot inclòs en
els hotels, DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 71-75.

RGE núm. 4799/96, relativa a campanya publicitària a les
televisions espanyoles per captar mercat turístic espanyol, DS
núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 75-78.

RGE núm. 2100/97, relativa a criteris de selecció de jubilats
per al programa de vacances per a la tercera edat, DS núm. 6
(30 d’abril del 1997), pàg. 115-116.

RGE núm. 2101/97, relativa a programa de vacances per a
la tercera edat, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 115-116.
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RGE núm. 2102/97, relativa a tipus d’establiments hotelers
que s’empraran per dur a terme el programa de vacances per a
la tercera edat, DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 115-116.

RGE núm. 2103/97, relativa a persones amb minusvalideses
aptes per al programa de vacances per a la tercera edat, DS
núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 115-116.

RGE núm. 2104/97, relativa a quantitat que haurà d’aportar
cada beneficiari pel programa de vacances per a la tercera edat,
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 115-116.

RGE núm. 564/97, relativa a expedició de carnets de guia
intèrpret de turisme, DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 126-
128.

RGE núm. 565/97, relativa a catàleg de lloc d’interès
històric, etnològic, ecològic i geogràfic de la Conselleria de
Turisme, DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 128-130.

RGE núm. 566/97, relativa a presència de guies turístics
habilitats a les visites colAlectives, DS núm. 7 (4 de juny del
1997), pàg. 130-131.

RGE núm. 2288/97, relativa a declaracions del conseller
sobre l’oferta turística ilAlegal legalitzable, DS núm. 7 (4 de
juny del 1997), pàg. 131-133.

RGE núm. 2289/97, relativa a places hoteleres obsoletes,
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 133-135.

RGE núm. 2290/97, relativa a destí dels establiments amb
places hoteleres obsoletes, DS núm. 7 (4 de juny del 1997),
pàg. 133-135.

RGE núm. 4918/97, relativa a infraccions i expedients sobre
ocupació d’establiments turístics, DS núm. 8 (27 de novembre
del 1997), pàg. 143-144.

RGE núm. 4919/97, relativa a infraccions i expedients sobre
venda de places de l’establiment, DS núm. 8 (27 de novembre
del 1997), pàg. 144-146.

RGE núm. 4920/97, relativa a cost de la campanya
publicitària Vacances per a la gent gran, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1997), pàg. 146-147.

RGE núm. 4921/97, relativa a campanya publicitària
Vacances per a la gent gran, DS núm. 8 (27 de novembre del
1997), pàg. 147-148.

RGE núm. 5474/97, relativa a control del compliment de la
normativa turística, DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg.
149-150.

RGE núm. 5475/97, relativa a efectes i possibilitats de la
Llei de ports, DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 149-
150.

RGE núm. 5476/97, relativa a la Llei de ports, DS núm. 8
(27 de novembre del 1997), pàg. 149-150.

RGE núm. 679/98, relativa a places d’allotjament turístic,
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 172-177.

RGE núm. 1187/98, relativa a decret pel qual s’aproven les
mesures transitòries relatives al procediment d’expedició
d’autoritzacions prèvies i d’obertura de construccions, obres i
instalAlacions d’empreses i activitats turístiques, DS núm. 9 (13
de maig del 1998), pàg. 178-180.

RGE núm. 1668/98, relativa a fira turística ITB, DS núm.
9 (13 de maig del 1998), pàg. 181-185.

RGE núm. 2338/98, relativa a venda de més places
turístiques a la temporada del 1998, DS núm. 9 (13 de maig del
1998), pàg. 185-186.

Compareixences
RGE núm. 4000/96, sobre les accions de Govern que pensa

dur a terme, DS núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 32-47,
49-52 i 56-61.

RGE núm. 7119/96, sobre el document d’intencions firmat
amb els responsables de turisme de les comunitats de València
i de Múrcia, DS núm. 5 (5 de març del 1997), pàg. 94-104.

RGE núm. 5852/97, sobre el Pla de desestacionalització,
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 150-153, 155-157,
159-160 i 162-167.

D’ALTRES INTERVINENTS

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ TURÍSTICA,
PERE PASCUAL I FULLANA

Compareixences
RGE núm. 5852/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme

sobre el Pla de desestacionalització, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1997), pàg. 166.

TEMÀTIC

- A -

Ajuntament de Formentera
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 68-71.

- B -

Bars al port de Ciutadella
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 170-171.

- C -

Campanya 
per a la captació de turisme d'hivern 
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 186-190.
informativa per als turistes
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 116-120.
publicitària a les televisions espanyoles
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 75-78.
Vacances per a la gent gran
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 146-148.

Carnets de guia intèrpret de turisme (vegeu Expedició de ---
)

Catàleg de llocs d'interès històric, etnològic, ecològic i
geogràfic

DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 128-130.
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Consell Assessor Balear de Turisme
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 85-88.

Conselleria de Turisme
DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 6-21.
DS núm. 3 (25 de setembre del 1996), pàg. 32-61.

- D -

Decret 
62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 78-85.
pel qual s'aproven les mesures transitòries relatives al
procediment d'expedició d'autoritzacions prèvies i
d'obertura de construccions, obres i instalAlacions
d'empreses i activitats turístiques
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 177-181.

Document d’intencions
DS núm. 5 (5 de març del 1997), pàg. 94-104.

- E -

Establiments 
d'allotjaments turístics i d'oferta complementària (vegeu
Legalització d'---)
turístics (vegeu Expedients sobre ocupació d'--- i
Infraccions sobre ocupació d'---)

Expedició de carnets de guia intèrpret de turisme
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 126-128.

Expedients 
sobre ocupació d'establiments turístics
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 142-144.
sobre venda de places de l'establiment
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 144-146.

- F -

Fira turística ITB
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 181-185.

- G -

Gent gran (vegeu Campanya Vacances per a la ---)

Guia intèrpret de turisme (vegeu Expedició de carnets de ---
)

Guies turístics
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 130-131.

- H -

Hotels-escola
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 66-75.

- I -

Infraccions 
sobre ocupació d'establiments turístics
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 142-144.
sobre venda de places de l'establiment
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 144-146.

- J -

Jubilats (vegeu Selecció de ---)

- L -

Legalització d'establiments d'allotjaments turístics i
d'oferta complementària

DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 68-71.

Llei de ports
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 148-150.

Llocs d'interès històric, etnològic, ecològic i geogràfic
(vegeu Catàleg de ---)

- M -

Mercat turístic espanyol
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 75-78.

- N -

Normativa turística
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 148-150.

- O -

Ocupació d'establiments turístics (vegeu Expedients sobre
--- i Infraccions sobre ---)

Oferta turística ilAlegal legalitzable
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 131-133.

Ofertes 
irregulars
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 116-120.

Oficines d'informació turística
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 135-139.
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- P -

Persones amb minusvalidesa
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

Pla de desestacionalització
DS núm. 8 (27 de novembre del 1997), pàg. 150-167.

Places 
d'allotjament turístic
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 171-177.
hoteleres obsoletes
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 133-135.
turístiques
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 185-186.

Port de Ciutadella (vegeu Bars al --- i Restaurants al ---)

Programa de vacances per a tercera edat
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 114-116.

Promoció turística
DS núm. 5 (5 de març del 1997), pàg. 104-110.

- R -

Restaurants al port de Ciutadella
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 170-171.

- S -

Selecció de jubilats
DS núm. 6 (30 d'abril del 1997), pàg. 114-116.

Sistemes de connexió informàtica
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 135-139.

- T -

Televisions espanyoles (vegeu Campanya publicitària a les
---)

Tercera edat (vegeu Programa de vacances per a la ---)

Tot inclòs
DS núm. 4 (23 d’octubre del 1996), pàg. 71-75.

Turisme d'hivern (vegeu Campanya per a la captació de ---)

- V -

Vacances 
per a la gent gran (vegeu Campanya ---)
per a la tercera edat (vegeu Programa de ---)

Venda de places (vegeu Expedients sobre --- i Infraccions
sobre ---)

turístiques
DS núm. 9 (13 de maig del 1998), pàg. 185-186.

Vendes irregulars
DS núm. 6 (30 d’abril del 1997), pàg. 116-120.

Visites colAlectives
DS núm. 7 (4 de juny del 1997), pàg. 130-131.
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